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ती वदृ्ध स्त्री एका उंि डोंगरावर राहाते. ततच्या घराच्या खिडक्या, 
दरवाजे, भभतंी आखि फरशांवर भेगाि भेगा आहेत. हहवाळ्यात थडं 
वारे वाहातात आखि ततच्या घराला कापरे भरते, ते गारठून जाते. 
मग वदृ्ध स्त्रीिी मुलगी, ररल्डा ततला भेटायला येते आखि आईला 

ऊब भमळावी म्हिून एक छान घोंगडी देते. पि वदृ्ध स्त्री ती घोंगडी 
आपल्या तनष्ठावान गाढवाला देते. तनराश होऊन ररल्डा ततिा भाऊ 
हॅन्स याला आईला दसुरी घोंगडी देण्यािा आग्रह करते. पि दयाळू 
वदृ्ध स्त्री ही दसुरी घोंगडी आपल्या छोट्या बकरीला देते. मग हॅन्स 

आखि ररल्डा आपला भाऊ जेकब याला आईला ततसरी घोंगडी 
देण्यािा आग्रह करतात. पि जेकबने हदलेली ततसरी घोंगडी वदृ्ध स्त्री 

आपल्या लाडक्या कुत्र्याला देते. तरीही, वदृ्ध स्त्री हहवाळ्याच्या 
गोठवून टाकिाऱ्या थडंीत आनंदी आखि प्रसन्न हदसते.  
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एका उंि डोंगरावरील जुन्या, तुटक्या-फुटक्या घरात एक वदृ्ध स्त्री 
राहात होती. ततच्या घराच्या खिडक्यांना आखि दरवाजाला भेगा 
पडल्या होत्या. घराच्या भभतंतमंध्ये आखि फरशांवरही भेगा होत्या.   
हहवाळ्यािे आगमन झाल्यावर, दरीतील थंड वारा घोंघावत डोंगरावर 
येऊ लागला आखि भेगांमधून वदृ्ध स्त्रीच्या घरात भशरू लागला. वदृ्ध 
स्त्री घरात केलेल्या आगीजवळ बसून कशीबशी शरीराला ऊब देऊ 
लागली. ततच्याजवळ असलेली एकमेव घोंगडी ततने स्वत:ला लपेटून 
घेतली. ती घोंगडी िूप जुनी आखि फाटलेली होती.  
आगीकड ेटक लावून बघताना ततला ततिा तनष्ठावंत गाढव, गॅररबाल्डी, 
यािी आठवि झाली. बाहेर तबले्यात बफााळ वाऱ्याच्या झोतांमुळे 
त्यािे कान अगदी गारठून गेले असतील, हा वविार मनात येताि, 
वदृ्ध स्त्री थरथरू लागली. मग ततला दधू देिारी आपली छोटीशी 
बकरी, ववल्लन्ना, हीिी आठवि झाली. ततच्या नाकाला हा गारगार 
वारा झोंबत असेल, असा वविार मनात येताि, ततिे स्वत:िेि नाक 
बधीर झाले. मग वदृ्ध स्त्रीने आपला थकलेला वदृ्ध कुत्रा, हमान, याला 
बतघतले. तो घरािी रािि करीत असे. त्यािे पाय या थडं वाऱ्यामुळे 
गारठून कडक झाले असतील, असा वविार मनात येताि, ततिे 
स्वत:िे पाय बफाासारि ेकडक, काळेतनळे झाले आखि ततिे दात 
करकरू लागले. 



त्यािवेळी ततच्या मुलीन,े ररल्डाने दारावर टकटक केली.  
“आई,” ती म्हिाली, “तू हे घर सोड. हे राहायच्या लायकीि ं
राहहलं नाही आता. आम्ही याच्या भेगा बुझवल्या तरी दपु्पट 
नव्या भेगा पडतात याला. माझ ंघर छान आहे. गावात िल 
आखि माझ्यासोबत राहा. ततथे खिडकीत बसून बाहेरिी रहदारी 
बघण्यात तुझा वेळ छान जाईल. माझ्याकड ेफार काही नाही, 
पि जे आहे ते आपि वाटून घेऊ.”  
“आखि माझ ंगाढव, माझी बकरी, माझा कुत्रा! त्यांिं काय?” वदृ्ध 
स्त्रीने वविारले.  
“तुला त्यांिी गरज भासिार नाही,” ररल्डा म्हिाली.  
“पि त्यांना माझी गरज आहे,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली, आखि ततने 
ते घर सोडण्यास नकार हदला. 



पुढल्या हदवशी वदृ्ध स्त्रीने घरात आग करण्यासाठी लाकड ेगोळा 
केली. गॅररबाल्डीच्या पाठीवर लाकड ेलादनू ती घरी परतली तेव्हा 
पुन्हा ररल्डा आली. ततने आईसाठी छान, तनळी, मऊशार घोंगडी 
आिली होती.    
“आई,” ती म्हिाली, “तुला या जनु्या घरीि राहायिं असेल, तर 
ऊब भमळण्यासाठी ही घोंगडी तरी वापर.” 
“धन्यवाद, पोरी,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली. “तू माझी िूप सेवा करतेस. 
दयाळू आहेस तू.” 

त्या रात्री सू-ंसूं आवाज करत थडंगार वारा भेगांमधून घरात 
भशरला. वदृ्ध स्त्रीने नवी ऊबदार घोंगडी अंगावर लपेटून घेतली. 
अिानक, ततच्या मनात गॅररबाल्डीिा वविार आला. गाढवाकड े
आपले कान ऊबदार ठेवण्यासाठी घोंगडी ककंवा आग नव्हती. मग 
वदृ्ध स्त्री ततिी छान, मऊशार, तनळी घोंगडी घेऊन तबेल्यात गेली. 
गॅररबाल्डीला कडाक्याच्या थंडीमळेु झोप येत नव्हती. तो सतत 
हलत-डुलत होता, आपले पाय जभमनीवर आपटत होता.  
“माझा तनष्ठावान भमत्र,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली, “आग करायला त ू
लाकड ंवाहून आितोस. तुला थडंी वाजता कामा नये.” ततने ती 
छान, मऊशार घोंगडी गाढवाभोवती लपेटली. गाढवाि ेकान 
झाकले जातील यािी काळजी ततने घेतली.  
गॅररबाल्डीिे अंग शांत झाले. आपले डोळे बदं करून तो घोरू 
लागला.  



ररल्डा पुन्हा घरी आली, तेव्हा ततिी आई आगीवर ठेवलेल्या 
भांड्यात काही ढवळत होती. ततच्या िांद्यावर जुनीि फाटकी 
घोंगडी होती.  
“आई,” ररल्डा म्हिाली, “मी हदलेली नवी घोंगडी कुठाय?” 
“आपल्या गॅररबाल्डीला त्यािी जास्त गरज होती,” आई उत्तरली.   
“गॅररबाल्डीच्या अंगावर ही जुनी फाटकी घोंगडी टाकायिीस ना!” 
ररल्डा म्हिाली. “मी जाऊन परत आिते ती घोंगडी.” 
“काय!” वदृ्ध स्त्री ककंिाळली, “मग माझ्या अंगाला गाढवािा वास 
येईल, त्यािं काय? गाढवाच्या अगंावरिी घोंगडी मला नको.” 
“बरोबर बोलतेस तू,” ररल्डा वविार करत म्हिाली.  

मग ररल्डा डोंगर उतरून, गावामधून, शेतामधून िालत 
आपला भाऊ, हॅन्स, याच्या घरी गेली. त्यािे घर लहान 
होते, पि त्यांच्या आईच्या घरासारिे मोडकळीस आलेले 
नव्हत.े  
“हॅन्स,” ररल्डा म्हिाली. “आई डोंगरावरच्या कडाक्याच्या 
थंडीत गारठून िाललीय. ततला द्यायला तुझ्याकड ेछानशी 
ऊबदार घोंगडी आहे का?” 



“आहे ना!” हॅन्स म्हिाला. मग तो एक छानशी, 
मऊशार, पांढरीशुभ्र घोंगडी घेऊन शेतामधून, 
गावामधून िालत डोंगरावर गेला. त्यािी आई बकरी, 
ववल्लन्ना, हहिे दधू काढत होती. छोट्या बकरीच्या 
गोड, पौष्टीक दधुाने बादली भरली होती. 
“आई, हे घे,” हॅन्स म्हिाला, “ही छानशी घोंगडी तुला 
ऊब भमळण्यासाठी.” 
“तू िूप िांगला मुलगा आहेस,” त्यािी आई म्हिाली, 
“आखि वविारीसुद्धा.” 



त्या हदवशी सूयाास्त झाल्यावर, थडं वारे वाहू लागल्यावर, 
वदृ्ध स्त्री मऊशार, पांढरीशुभ्र घोंगडी अंगावर लपेटून झोपली. 
पि ततला डोळ्यांसमोर सतत ववल्लन्ना हदसू लागली. ती 
थंडीत कुडकुडत असेल, थडं वारे ततच्या नाकाला झोंबत 
असतील, असे वविार ततच्या मनात आले. मग वदृ्ध स्त्री 
अंगावरील घोंगडी घेऊन ववल्लन्नाकड ेगेली. गारठल्यामळेु 
ववल्लन्ना झोपू शकत नव्हती. आपल्या िोपटात ती इकडून 
ततकड ेपळत होती.        

“माझी लाडकी बकरी,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली, “तुझ्यामुळे मला 
दधू आखि िीज भमळतं िायला. तुलाि ऊब भमळायला 
हवी.” ततने आपल्या अंगावरिी नवी मऊशार, पांढरीशुभ्र 
घोंगडी ववल्लन्नाच्या अंगावर पसरली आखि ततिे नाक 
झाकले जाईल, हे बतघतले. ऊब भमळाल्यामळेु ववल्लन्ना 
िोपटाच्या एका कोपऱ्यात जाऊन शांतपिे झोपली. 
गारठलेल्या पायांनी वदृ्ध स्त्री आपल्या बबछान्यात जाऊन 
पडली. आपली जुनी फाटकी घोंगडी अंगावर घेऊन ती 
झोपायिा प्रयत्न करू लागली.  



पुढल्या हदवशी जास्त थंडी पडली. आपली आई नव्या मऊशार, 
पांढऱ्याशुभ्र घोंगडीत आरामात झोपली आहे का, हे बघायला हॅन्स 
आला. पि त्यािी आई पुन्हा जुनी फाटलेली घोंगडी अंगावर घेऊन 
आगीत हवा फंुकत बसली होती.  
“अगं काल हदलेली नवी मऊशार, पांढरी घोंगडी कुठाय?” हॅन्सने 
वविारले.  
“आपल्या ववल्लन्नाला त्या घोंगडीिी जास्त गरज होती. दधू देत े
ना ती मला!” आई म्हिाली. 
“आई,” हॅन्स म्हिाला, “मी जाऊन ती घोंगडी परत आिते. 
ववल्लन्नाला आपि तुझी जुनी फाटकी घोंगडी देऊ.” 
“काय!” वदृ्ध स्त्री ककंिाळली. “त्या घोंगडीवर आता बकरीच्या अंगाला 
चिकटलेल्या बबया असतील, त्या मला टोितील. ती घोंगडी आता 
मी अंगावर घेऊ शकत नाही.” 
“बरोबर आहे तुझ ंआई,” हॅन्स वविार करत म्हिाला.  



मग हॅन्स डोंगरावरून िाली उतरला आखि गावामधून, पीठाच्या 
िक्कीजवळून िालत त्यािा भाऊ, जकेब, याच्या घरी गेला.    
“जेकब,” तो म्हिाला, “आपल्या गरीब आईकड ेथंडीसाठी एकि 
फाटकीतुटकी जुनी घोंगडी आहे. ततने ररल्डाने हदलेली घोंगडी ततच्या 
गाढवाला हदली आखि मी हदलेली बकरीला. आता आमच्याकड ेआििी 
घोंगडी नाही ततला द्यायला. तुझ्याकड ेएिादी िांगली घोंगडी आहे का 
आईसाठी?” 
“हो तर!” जकेब म्हिाला. तो श्रीमंत नसला तरी त्याच्या वदृ्ध आईएवढा 
गरीब नव्हता.  
“छान,” हॅन्स म्हिाला. “ती घोंगडी वापरते की नाही, हेसुद्धा जाऊन बघ 
एकदा. त ूआमच्यात थोरला आहेस. ती तुझ ंनक्की ऐकेल.” 

जेकबने एक छानशी, अगदी नवीकोरी आखि 
ऊबदार घोंगडी घेतली आखि पीठाच्या 
िक्कीजवळून, गावामधून िालत तो डोंगरावर 
आईच्या घरी गेला.  



“मी तुझ्यासाठी ही छान, ऊबदार घोंगडी आिलीय,” जेकब 
म्हिाला. “ही तुझ्या बबछान्यावर अंथर आखि रात्री आरामात 
झोप.” 
“तू िूप प्रेमळ आहेस आखि माझी काळजीसुद्धा घेतोस,” 
त्यािी आई म्हिाली.    
“आखि आई,” जकेब म्हिाला, “गॅररबाल्डीकड ेघोंगडी आहे, 
ववल्लन्नाकड ेघोंगडी आहे आखि हमानिी जाडजूड त्विा 
म्हिजे त्यािा ऊबदार कोटि आहे, त्यामुळे त्याला घोंगडीिी 
गरज नाही.” 
“िूप शहािा आहेस तू,” आई म्हिाली. “तू नेहमी डोक्यान े
वविार करतोस.” 
मग तो ररल्डा आखि हॅन्स यांना ही िबर देण्यासाठी 
डोंगरावरून भरभर िाली उतरला.  



रात्र झाल्यावर गारगार वारा वदृ्ध स्त्रीच्या घराच्या भेगांमधून 
आत आला आखि सगळ्या वस्तू गारठून गेल्या. गॅररबाल्डी 
आपल्या तबले्यात नव्या ऊबदार घोंगडीत शांत पहुडला 
होता. ववल्लन्ना आपल्या नव्या पांढऱ्याशुभ्र, ऊबदार 
घोंगडीत सुिाने झोपली होती. वदृ्ध स्त्री जकेबने हदलेली 
नवी ऊबदार घोंगडी लपेटून आगीसमोर बसून आपल्या 
पायांना ऊब देत होती.  

डोंगराच्या पायथ्याशी लांडगे आवाज करत होते. 
हमान दरवाजातून उठला आखि गारठलेल्या 
जभमनीवरून, झोंबिाऱ्या वाऱ्यामध्ये धावू लागला. 
त्याने लांडगयांिा पाठलाग करून त्यांना दरू  
वपटाळून लावले. वदृ्ध स्त्री दरवाजावर त्यािी वाट पाहू 
लागली.  



“बबिारा हमान,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली. “गेली ककत्येक वर्ा त ूमाझ ंरक्षि 
केलंस. तुझ्या अंगावर जाडजूड कोट असो ककंवा नसो, तुझ ेपाय 
गारठूनि जातात. तुला छान घोंगडीिी ऊब भमळायला हवी.” मग ततने 
जेकबने हदलेली नवीकोरी ऊबदार घोंगडी हमानच्या अंगावर टाकली. ततने 
त्याच्या थरथरत्या पायािी बोटे घोंगडीने झाकली जातील, ही काळजी 
घेतली. हमानने कृतज्ञतेने उसासा टाकत ततिे हात िाटले.  



मग वदृ्ध स्त्रीने आग केली, थोड ेदधू गरम केले आखि तनजायिी 
तयारी केली. ततने स्वत:ला जुन्या फाटक्या घोंगडीत लपेटून घेतले. 
थोड्याि वळेात, ततला अगदी शातं, ऊबदार झोप लागली.  



दसुऱ्या हदवशी ररल्डा, हॅन्स आखि जकेब आईच्या 
घरी आले, ततने नवीकोरी ऊबदार घोंगडी वापरली 
की नाही, हे बघायला.    
“हे काय?” जकेब ओरडला. “मी हदलेली घोंगडी तू 
हमानला हदलीस! ठीकाय, हमानच्या अंगाला 
गाढवाच्या अंगासारिा वास येत नाही आखि 
त्याच्या अंगाला बबयासुद्धा चिकटलेल्या नाहीत. 
हमानला हदलेली घोंगडी त ूअंगावर घेत जा आखि 
त्याला तुझी जुनी फाटकी घोंगडी दे. 
“आखि त्याच्या अंगावरच्या वपसवा मला 
िावतील, त्यािं काय?” वदृ्ध स्त्री म्हिाली. “मी 
हमानिी घोंगडी अजजबात वापरिार नाही.” 
“अरे हो, वपसवांिा वविारि नाही केला आम्ही,” 
ररल्डा म्हिाली. 
“पि आता आपल्याकड ेिांगली घोंगडीसुद्धा नाही 
उरली!” हॅन्स म्हिाला.  



“पि मग हमान?” जकेब म्हिाला. “हमानला हदलेल्या 
घोंगडीने त ूतुझ्या पायांना ऊब देऊ शकतेस.” 
“हो, िरंय,” पि एक तनष्ठावान कुत्रा माझी रािि करतो, 
यापेक्षा ऊबदार गोष्ट आििी कोिती अस ूशकत?े” 

“काही हरकत नाही,” वदृ्ध स्त्री म्हिाली, “तुम्ही हदलेल्या 
घोंगड्यांिा मी िांगलाि वापर केलाय. आता ववल्लन्ना 
सुिाने झोपत असल्यामळेु दपु्पट दधू देते, गॅररबाल्डीला 
िांगली ववश्रांती भमळाल्यामुळे तो दपु्पट लाकड ंवाहून 
आितो. गरम दधू माझ्या शरीराला आतून ऊब देते आखि 
लाकडांिी आग केली की शरीर बाहेरून ऊबदार राहाते. 
त्यामुळे जुन्या फाटक्या घोंगडीन ेमाझ ंकाम भागतं.” 

हे ऐकून वदृ्ध स्त्रीिी मुले आनंदान ेआपापल्या घरी तनघून 
गेली. वदृ्ध स्त्री आपल्या जुन्या भगेा पडलेल्या घरात तीन 
ऊबदार घोंगड्या आखि एक फाटकी घोंगडी यांिी ऊब घेत 
राहू लागली.    

समाप्त 




